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Resumo 
 

 

O presente documento refere-se ao relatório de estágio, onde expus detalhadamente o 

decorrer do ano letivo de 2018/2019 no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. 

Neste estágio, que foi monitorizado pelo professor José Pires, sobre a supervisão do 

professor Luís Vaz, foi me atribuída a turma B do 11º ano composta inicialmente por 29 

alunos. Ao longo do presente relatório serão abordados todos os passos realizados para 

preparar o ano letivo de forma apropriada. Este trabalho será dividido em três partes, na 

primeira faço uma referência ao meu enquadramento pessoal, a segunda parte está 

relacionada com o enquadramento institucional, a terceira consiste no estágio pedagógico 

onde descrevo as tarefas nele desenvolvido e em quarto as atividades que participei, 

organizadas pela escola. Ao longo deste ano, foi-me permitido lidar com o quotidiano 

desta profissão que optei, permitindo assim aplicar todos os conhecimentos teórico-

práticos que fui adquirindo ao longo dos anos, sendo que desenvolvi novos 

conhecimentos e estratégias com o enfrentar de dificuldades que só a prática nos fornece. 

O objetivo deste trabalho é transmitir todos os passos que fui dando ao longo do ano 

letivo, falando sobre as dificuldades que surgiram, visto que foi através delas que 

melhorei a minha forma de estar perante o estágio. Este relatório é um reflexo do trabalho 

que realizei ao longo do estágio pedagógico, onde podemos constatar, que este é um 

momento muito importante na nossa formação como docentes, pois permite colocar em 

prática todo o conhecimento adquirido e ainda obter novas estratégias que só o contacto 

com os alunos permite adquirir. A Prática de Ensino Supervisionada tem um papel 

fundamental para o desenvolvimento do estagiário, no início surgiram bastantes 

dificuldades o que levou a alguma ansiedade, no entanto com o passar do tempo e com a 

ajuda de todos os intervenientes todas as dificuldades foram sendo superadas permitindo 

uma enorme evolução como professor, assim sendo todas as expetativas foram superadas 

tirando um balanço muito positivo em relação ao estágio uma vez que todas as propostas 

foram cumpridas. 

 

 

Palavras-chave: Educação Física, Ensino, Estágio Pedagógico, Aprendizagem.  
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Abstract 

 

The present document refers to the internship report, where I detailed exposed the 

2018/2019 school year in the Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. At the 

internship, that was monotired by the teacher José Pires, under the supervision of the 

teacher Luís Vaz, it was attributed to me the 11th year class composed by 29 students. 

During the present report it will be approached all the steps realized to prepare the school 

year properly. This work will be separated in three parts, in the first I do a reference to 

my personal framework, the second part it’s related to my institutional framework, the 

third it’s based in the pedagogical report where I describe the developed shores, and four 

activities that I participated, organized by the school. During this last year, it was allowed 

to me dealing with the day-by-day of this profession that I opted to follow, allowing 

applying my teorical-pratical knowledge that I obtained during the years, being that I 

developed new knowledge and strategies facing the difficulties that only pratical gives 

us. The goal of this work it’s to share my steps that I gave during the school year, talking 

about the difficulties that appeared, since through them I upgraded my form of being 

during the internship. This report it’s a reflex of the work that I realized during the 

pedagogical internship, where we can note, that’s a very important moment I our 

formation as a teacher, because it allow us to practice our acquired knowledge, and obtain 

new strategies that only the contact with students allows us to gain. The practice of 

Supervised Teaching, has a fundamental paper to the intern development, at the beginning 

there were a lot of difficulties which led to some anxiety, however, with the passage of 

time and with the help of all stakeholders, all difficulties were overcome allowing a huge 

evolution as a teacher, so all expectations were overcome taking a very positive balance 

in relation to the internship since all proposals have been fulfilled. 

 

 

 

 

Keywords: Physical Education, Pedagogical Internship, Learning. 
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Introdução 

 

Neste relatório irá constar uma reflexão daquilo que foi o estágio pedagógico, 

realizado no ano letivo 2018/2019, integrado no 2º ano do Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

O estágio foi realizado no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, Vila Real 

e tive como supervisor o professor Luís Vaz e como orientador o professor José Pires. 

Contei ainda com os meus colegas de estágio João Sena e Carla Guerra. A turma B do 

11º ano foi aquela que me foi atribuída para lecionar ao longo do ano letivo.  

Os processos de formação são múltiplos e paradoxais, são movimentos 

vivenciados pelos professores ao aprender com os seus traços singulares, ricos em 

mudanças e facetas. Esse percurso carrega diferentes vivências e experiencias que nos 

constituíram até aqui e vão nos constituir como docentes (Silva, 2010. Cit. In Krug 2015). 

Já Krug e Krug (2013) consideram que, na formação inicial de professores, é 

durante o estágio que os discentes exercitam a transição da condição de estudantes para a 

condição de docentes. 

O estágio é uma etapa fundamental no processo de aprendizagem, sendo que 

proporciona um primeiro contato com a realidade escolar, tendo o primeiro contato com 

os alunos, mas também de como gerir uma turma, de como nos relacionarmos como 

restante departamento, e ainda a participação nas diferentes atividades proporcionadas 

pela escola. Tudo isto, contando sempre com a orientação do professor cooperante, que 

com a sua experiencia e conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, tentou sempre 

transmitir os melhores métodos e estratégias nos momentos em que nos encontrávamos 

com mais dificuldades. 

Para além da turma que me foi proposta, o trabalho realizado na escola repartiu-

se também por planeamento e realização de atividades sempre com o auxílio do professor 

orientador. Uma das participações mais ativas foi no desenvolvimento do desporto 

escolar, onde nos encontrávamos com uma equipa de futsal feminino. Desenvolvemos 
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ainda alguns eventos desportivos, entre os quais, um torneio de basquetebol 3x3, corta 

mato e o caça ao tesouro. 

Ao longo deste ano letivo, tive a possibilidade de refletir sobre alguns 

acontecimentos e problemáticas que foram surgindo ao longo deste percurso, 

considerando-as fundamentais para o desenvolvimento e crescimento enquanto docente, 

aumentando a minha aprendizagem. 

Com a oportunidade que tive de observar as turmas dos restantes estagiários, em 

comparação com a turma que me foi proposta, tive a oportunidade de perceber que o 

professor deve ter uma adaptação a cada aluno, a cada turma visto que, o ser humano e 

muito imprevisível e o mesmo professor pode ter que optar por comportamentos 

diferentes na forma como se dirige para cada uma das turmas. 

Neste relatório irei partilhar todas as experiencias que vivi ao longo do ano letivo, 

expondo de forma critica aquilo que correu bem, as dificuldades e como consegui 

ultrapassar essas dificuldades.     
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I. Enquadramento Pessoal  

 

Desde de muito cedo que o desporto faz parte da minha vida, sendo que pratiquei 

diversas modalidades, seja a nível federado, seja como lazer. Inicialmente a paixão pelo 

desporto surgiu como atleta, onde comecei desde cedo a praticar futebol, tanto em nível 

de competição federada como em pequenos torneios. Com o passar dos anos, comecei a 

tomar o gosto por outras modalidades, principalmente coletivas. A disciplina de educação 

física e os seus docentes tiveram um papel importante naquilo que foi a minha tomada de 

decisão no que diz respeito ao ingresso no ensino superior, devido a sua dinâmica, a forma 

como decorriam as aulas, a forma como nos relacionamos com os professores e os 

colegas, permitindo-me ainda aprender um pouco mais sobre uma grande variedade de 

modalidades. 

Rapidamente iniciei a minha formação no desporto, tendo ingressado num Curso 

de Especialização Tecnológica de “Animação Desportiva”, onde comecei a olhar para o 

desporto de outra forma. Onde tive as minhas primeiras instruções desportivas e 

organização de eventos desportivos. Embora tenho um goste especial pelo treino e pelo 

conceito de treinador, aquilo que me fez entrar na área do desporto foi a educação física, 

assim iniciei o meu caminho na licenciatura, no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), 

para ir ao encontro do meu objetivo. Nesses três anos adquiri vários conteúdos teórico-

práticos que me foram construindo e moldando como futuro profissional do desporto. 

Para finalmente concluir o meu objetivo, ingressei no mestrado de Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, onde tive o primeiro contato do que é a docência 

onde no primeiro ano aprendemos vários conceitos relacionados com a construção de 

documentos, como Unidades Didáticas, planos de aula, etc. Neste primeiro ano tivemos 

as primeiras noções do que é a construção de uma aula e aplicar entre os colegas de 

mestrado. No segundo ano iniciamos o estágio, que se alongou ao longo do ano letivo. 

Para além do mestrado, era também treinador de basquetebol dos escalões Sub-8, 

Sub-10 e Sub-12 e treinador de futsal dos escalões traquinas e petizes no Clube 

Académico da Araucária (CAA), o que me permitiu ter alguma experiencia no que diz 

respeito ao contato com jovens e crianças. No entanto pude constatar que existe uma 

grande diferença no que diz respeito ao treino e a docência. 
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O estágio pedagógico, começou por ser definido pela escolha das escolas onde 

poderíamos lecionar, tendo de escolher três opções. Assim sendo, tive o privilégio de 

poder lecionar na minha primeira opção, a Escola Secundário Morgado de Mateus. 

Sendo um habitante de Vila Real, tinha já uma opinião formada sobre as escolas 

que se encontravam dentro do protocolo que aceita estagiários, facilitando assim a escolha 

das minhas três opções por ordem de preferência. Relativamente a escolha da escola 

Morgado de Mateus surgiu por diversos fatores. O primeiro refere-se ao facto de ter 

frequentado essa mesma escola enquanto aluno, e é sempre bom regressar a uma casa que 

nos viu crescer, tendo agora outra função. Em segundo, tinha o conhecimento que na 

cidade de Vila Real, esta é a escola com melhores condições no que diz respeito aos 

recursos materiais para a prática de Educação Física. E em terceiro mas não menos 

importante, tinha o conhecimento dos professores do departamento de desporto da escola, 

professores esses que enquanto aluno, foram aqueles que mais me marcaram e me 

inspiraram para que um dia possa exercer essa profissão.  

No primeiro dia o Orientador fez-nos uma visita guiada pela escola, que embora 

já conhecesse havia colegas no núcleo que ainda não conheciam as instalações. Mostrou-

nos inicialmente o pavilhão desportivo e o material disponível, de seguida os campos 

exteriores, passando para o bar da escola, a secretaria, biblioteca e a direção. Tivemos um 

primeiro contato com os funcionários e direção da escola onde fomos muito bem 

recebidos. Neste dia, tivemos ainda uma pequena conversa com o orientador sobre aquilo 

que podíamos esperar deste ano letivo. 

Logo nessa primeira semana, eu e os meus colegas do núcleo começamos logo a 

preparar aquilo que ia ser o ano letivo. Sendo que tive a sorte de que o meu orientador 

tivesse sido meu professor no ensino básico, a minha relação com ele desde cedo que foi 

bastante positiva, o que me facilitou na interação e comunicação. Em relação aos colegas 

que me acompanhara neste núcleo, comecei a conviver com eles apenas no mestrado, no 

entanto mantivemos sempre uma boa relação, o que possibilitou uma entreajuda quando 

algum de nos sentia dificuldades. 

Após a semana de apresentações e o conhecimento dos horários, a primeira 

tomada de decisão em conjunto com o núcleo e o orientador foi a atribuição das 3 turmas 

aos 3 estagiários, onde a turma que nos fosse atribuída seria aquela que acompanharíamos 

com mais proximidade no restante ano letivo. As turmas atribuídas ao professor 
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orientador foram dois 11º e um 10º ano, para além do desporto escolar onde tivemos 

participação direta. Após ficar a conhecer que iria lecionar a turma B do 11º ano o 

professor orientador deu-nos um conjunto de tarefas, nomeadamente o planeamento 

anual, a realização da primeira Unidade Didática para o primeiro período e a primeira 

aula teórica, passando depois para a planificação das aulas. 

Ao longo do ano letivo, com a convivência com toda a comunidade escolar e a 

forma como interagia com os alunos, funcionários e os restantes docentes, fez com que 

sentisse uma evolução diária tornando-me mais completo tanto a nível pessoal como a 

nível profissional. Assim sendo, posso dizer que ao longo de toda a minha formação, esta 

foi a etapa mais importante. Neste estágio tive a oportunidade de aplicar conceitos e 

aprendizagens que fui adquirindo ao longo dos anos, corrigindo os erros e ganhando 

novas estratégias para me tornar um melhor profissional. 

 

“É importante a vontade de aprimorar o conhecimento: Tudo é motivo para aprendizagem 

e crescimento. Nunca perca a curiosidade e a vontade de progredir, independentemente 

da sua idade.” – Perfect Liberty  
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II. Enquadramento Institucional/Contexto de 

Intervenção  

 

2.1. A Escola 

 

Inserida no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus (AEMM), a Escola 

Secundária Morgado de Mateus (ESMM) está situada na cidade de Vila Real. Este 

agrupamento é constituído por sete jardins-de-infância, cinco escolas básicas e pela escola 

secundária que é a escola em que está situada a sede. Tem aproximadamente 1800 alunos 

e 329 docentes. 

Em relação aos recursos materiais existentes, pude observar que tem excelentes 

condições, começando pela biblioteca escolar bem equipada e renovada, os espaços 

desportivos e os laboratórios. Existe um auditório com cerca de 50 lugares equipado com 

vários recursos multimédia, aproximadamente 40 salas de aula equipadas com quadros 

interativos, projetores e computadores com o software de sumários (netgiae). No que diz 

respeito aos recursos desportivos esta escola conta com um pavilhão equipado com 

materiais para realizar diversas modalidades tais como: futsal, basquetebol, corfebol, 

andebol, voleibol, badminton, atletismo, ginástica, tag-râguebi e escalada. O pavilhão e 

divido em três terços no decorrer das aulas onde uma turma se encontra em cada terço. 

No exterior contem um campo em alcatrão composto por quatro tabelas de basquetebol, 

duas balizas e ainda uma pista de atletismo com uma caixa de areia. Tem ainda um campo 

em pelado com duas balizas, que é normalmente utilizado para as aulas de lançamentos 

(peso e dardo) e para o tag-râguebi. No que diz respeito aos recursos humanos o pavilhão 

tem sempre um funcionário responsável pela segurança e higiene. 

 

2.2. Departamento de Educação Física  

 

O Departamento de Educação Física cumpre com as orientações dos Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF), no que diz respeito aos níveis introdutório, 

elementar e avançado. 
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Foi aprovado o Programa de Anual de Modalidades, a Planificação das Unidades 

Didáticas, Critérios de Avaliação de Educação Física do ano 2018/2019 e o roulement a 

ser utilizado pelos professores de modo a não haver modalidades coincidentes no mesmo 

bloco de aula. 

Este departamento possui ainda o portal GIAE, um regulamento interno, um 

inventário do material disponível e as atas das reuniões realizadas.  

   

2.3. A Turma 

 

Na primeira semana de estágio um dos temas principais com o professor 

orientador foi a escolha das turmas para cada elemento do núcleo de estágio. As Turmas 

disponíveis eram dois 11º anos, duas turmas transatas do professor, e uma turma de 10º 

ano, uma turma nova para o professor. Inicialmente estava planeado realizar um sorteio 

para a atribuição da turma, no entanto o professor orientador sugeriu também uma turma 

a cada um, ao qual aceitamos essa sugestão sendo que a turma que me foi atribuída seria 

o 11º B de Ciências e Tecnologias. 

O 11ºB era uma turma composta por 29 alunos, no entanto, como alguns alunos 

não se encontravam inscritos na disciplina, e outros foram mudando de curso, a turma 

ficou reduzida a 24 alunos, 14 rapazes e 10 raparigas. É importante referir que nesta turma 

tem uma rapariga que sofre de síndrome de morte súbita, e que sempre se dispôs a 

participar nas aulas mantendo a atividade física, não podendo elevar muito a intensidade 

mantendo um ritmo cardíaco baixo. 

Para ter um conhecimento mais aprofundando da turma, foi realizado um estudo 

de turma para adaptar o nosso trabalho ao longo do ano letivo em função daquilo que são 

as necessidades dos alunos. Desta forma foram aplicados alguns testes aos alunos do 11ºB 

de forma a conhecer os alunos psicologicamente, socialmente, fisicamente, os seus 

interesses e expetativas para perceber quais as dinâmicas da turma de forma a aplicar as 

melhores estratégias ajustadas a todos os alunos. 
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2.4. Estudo de Turma 

 

A realização do estudo surge da necessidade de perceber as particularidades 

contextuais, sociais, culturais e físicas de cada aluno da turma de modo a melhorar e 

auxiliar na sua intervenção pedagógica. Assim, conhecendo a turma é mais fácil para o 

professor criar estratégias pedagógicas que contribuam para um melhor processo de 

ensino-aprendizagem.  

No contexto da escola, os professores deparam-se constantemente com seres 

humanos diferentes, dai este deve adaptar-se a cada contexto, criando estratégias para 

lidar com todos os alunos de formas diferentes mantendo os mesmos motivados para 

prática desportiva. Assim sendo, iniciar a prática profissional é uma tarefa árdua visto que 

a cada momento surgem situações que temos de aprender a ultrapassar no momento. 

Para a realização deste estudo, a turma foi submetida inicialmente a um 

questionário pessoal, de forma ao professor analisar, procurando conhecer as 

caraterísticas da turma, permitindo assim ao mesmo conhecer melhor os alunos, podendo 

assim criar estratégias para a melhoria do processo de ensino/aprendizagem dos alunos. 

Os alunos foram ainda submetidos a uma bateria de testes do “fitescola” de forma ao 

professor conhecer cada um dos seus alunos em diferentes domínios físicos como a 

aptidão aeróbica, muscular e a composição corporal. 

Na primeira aula, aproveitando ser a aula de apresentação, os alunos preencheram 

a ficha de caraterização individual do aluno. A referida aula decorreu no dia 19 de 

setembro de 2018 às 11:45 horas. Após serem feitas as apresentações, cada aluno realizou 

o preenchimento dos questionários, para tal foi feita uma breve explicação do porquê do 

preenchimento dos mesmos por parte professor responsável pela disciplina. Foram 

explicados os objetivos, qual a finalidade e foi solicitada a maior sinceridade e seriedade 

possível no seu preenchimento. Deste questionário foram selecionadas as perguntas mais 

pertinentes para análise, com base nos objetivos do estudo sendo eles os dados 

bibliográficos, de saúde e do desporto e educação física.  

A partir deste questionário consegui logo definir algumas estratégias 

relativamente a organização da turma e a escolha de exercícios que se enquadrassem com 

as características da turma.  
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De uma forma geral a turma do 11ºB, trata-se de uma turma normal, com a 

exceção de dois alunos que afirmam ter asma, ainda que controlada necessitam de um 

especial atenção. Existe ainda um caso de uma aluna que sofre de síndrome de morte 

súbita, que apesar de mostrar sempre vontade de participar na aula, levou a que 

houvessem cuidados redobrados permitindo que a aluna realiza-se exercícios apenas a 

intensidades baixas/moderadas. 

Quanto a caracterização da turma, verifica-se que é uma turma um pouco 

numerosa, 24 alunos, o que em algumas aulas poderia tornar difícil a planificação das 

aulas por apenas ter 1/3 do pavilhão, no entanto no meu caso isso só acontecia num bloco 

de 90 minutos a segunda-feira de duas em duas semanas, o que foi uma mais-valia para 

mim, visto que normalmente tinha 2/3 e o pavilhão completo para a aula. No que diz 

respeito ao género, existe uma ligeira superioridade do sexo masculino em relação ao 

feminino o que me leva a ter uma especial atenção naquilo que iria ser a organização da 

turma, se em grupos heterogéneos, homogéneos ou outros tipos de estratégias que 

permitiam um melhor aproveitamento da turma e uma maior motivação. Após algumas 

aulas, percebi que teria de utilizar grupos homogéneos, uma vez que as meninas não se 

sentiam motivadas quando jogavam com os rapazes. No entanto em algumas modalidades 

como voleibol e corfebol, utilizei grupos heterogéneos para criar um ambiente de 

entreajuda na turma. 

Quanto a distância que os alunos residem da escola, pude verificar que 46% da 

turma demora entre 5 e 15 minutos de casa até a escola e 54% demora um tempo superior 

a 15 minutos, tendo de se deslocar nos transportes públicos. Assim sendo, como ambas 

as aulas era no último bloco da manha, tive uma especial atenção no que diz respeito ao 

horário de saída, permitindo a turma ter tempo para tomar banho e conseguirem ir apanhar 

o autocarro. No entanto alertei sempre aos alunos o tempo que perdiam no balneário, tanto 

no início, como no final da aula para aumentar o tempo útil de aula. 

No que se refere ao gosto pela disciplina de Educação Física, a grande maioria da 

turma afirma ter gosto pela disciplina, inclusive a nota da mesma serva para um 

melhoramento da sua média académica anual e final. No entanto esse gosto pela disciplina 

não implica que os alunos se sintam motivados pela prática e essa desinteresse e falta de 

motivação surge pelo fato de os alunos terem pouca prática de atividade física o que leva 

a uma baixa aptidão física. Assim, tive que criar rotinas de forma que os alunos 

percebessem a importância que a atividade física tem, alertando quais os benefícios de ter 
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uma vida ativa fora das aulas. Para além disto, foi necessário premiar o esforço e o 

empenho de cada aluno de forma a manter os elevados níveis de motivação e criar um 

bom ambiente social entre os alunos da turma. 

A bateria de testes FIT Escola foi aplicada à turma no inico do ano e teve como 

objetivo avaliar o estado físico da turma inicial e ao longo do ano monitorizar a sua 

evolução, ou seja, foram repetidos no 2º e 3º período para se verificar se as aulas de E.F 

serviram para a evolução física dos alunos. Com a realização destes testes pude avaliar a 

composição física dos alunos e em que nível se encontrava, permitindo assim aplicar 

diferentes estratégias de modo a manter todos os alunos motivados, criando exercícios 

que não fossem desmotivantes para os alunos mais avançados mas que tivessem ao 

alcance dos alunos com mais dificuldades. Estes testes permitiram perceber que existia 

uma grande diferença nos alunos, ao qual, alguns alunos mostravam um nível muito 

avançado e alguns alunos apresentavam grandes dificuldades na realização dos 

exercícios. Ao longo do ano, foi possível constatar que todos os alunos apresentaram 

alguma evolução, apresentando valores bastante razoáveis. 

No final do estudo de turma, pude constatar que o mesmo me permitiu ter um 

conhecimento mais aprofundado da turma em geral, o que foi fundamental, para as 

relações, as estratégias, o planeamento e a interação que tinha com a turma. Isto tudo 

possibilitou uma maior otimização do processo de ensino-aprendizagem, que me 

possibilitou uma maior preparação para o ano letivo. 
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III. Estágio Pedagógico 

 
3.1. Planeamento e Conceção 

 

Segundo Campos (2011), o ato de planear e de antecipar na mente aquilo que 

iremos executar, é uma atividade inerente ao ser humano. Entre as principais caraterísticas 

que diferenciam o homem dos animais está a capacidade de planear e projetar as ações 

antes de coloca-las em prática. 

O planeamento é um conjunto de passos a realizar para alcançar o objetivo 

principal. Para a escola e para o professor o planeamento é dos atos mais importantes e 

fundamental para a promoção do desenvolvimento do aluno e do seu crescimento. 

Campos (2011), diz que se planear é antecipar ações para atingir determinados 

objetivos, este deve partir de alguns pré-requisitos. Algumas condições são necessárias 

para elaborar um bom planeamento escolar, devendo ter em consideração a política da 

instituição, que define a identidade da escola e a sua missão. A ação do professor não 

deve ser realizada individualmente, mas como parte de um projeto coletivo mais amplo. 

Com isto, para a realização de um bom planeamento o professor esta sempre 

sujeito a várias políticas da escola, é necessário saber o que vou ensinar, como vou ensinar 

e aquém vou ensinar. Para isso devo ter conhecimento da composição da turma, quantos 

alunos tem, composição dos géneros da turma, e se algum elemento da mesma sofre de 

necessidades especiais. Deve-se também verificar o programa de ensino, saber que 

unidades de ensino devem ser lecionadas e os conteúdos a abordar. Outra aspeto muito 

importante no planeamento é a análise do roulement, onde se verifica que espaço irei ter 

em cada aula e que modalidades serão abordar pelos professores que partilhem o espaço 

comigo para não abordarem a mesma, libertando assim o material que por vezes é escaço. 

O planeamento passou por algumas etapas, entre as quais: o planeamento anual, o 

planeamento trimestral, a construção das unidades didáticas e a elaboração dos planos de 

aula. 

Conhecer os limites e as possibilidades da escola também é uma condição 

necessária para o planeamento. Não adianta fazer previsões fora das possibilidades 

humanas e materiais da escola, fora das possibilidades dos alunos. Por outro lado, é 
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somente tendo o conhecimento das limitações da realidade que podemos tomar decisões 

para a superação das condições existentes (Libâneo 1991, Cit. In Campos 2011) 

O conhecimento e a clareza acerca de quais são as possibilidades e também os 

limites do nosso trabalho individual e coletivo é fundamental para os professores e a 

equipa pedagógica não criem falsas expetativas e estabeleçam metas e objetivos bem 

definidos e o acompanhamento de todo o processo através de uma avaliação continua 

(Campos, 2011). 

 

3.2. Planeamento Anual  

 

Para a realização do planeamento anual foi necessário a recolha e organização de 

uma série de informações com vista a uma elaboração mais organizada. Para a sua 

realização foi necessário conhecer quais os espaços específicos para a realização das 

aulas, o roulement, as unidades de ensino para a turma em questão, o calendário escolar 

e os objetivos pretendidos para turma. 

Depois de ter conhecido o roulement e as unidades de ensino, o plano anual para 

a turma do 11ºB relativamente as UD foi o seguinte: No 1º período, atletismo (lançamento 

do dardo e salto em altura) e futsal. No 2º período basquetebol e voleibol. E por fim no 

3º período sendo este muito mais curto apenas se realizou a UD de corfebol. Ao longo de 

toda a planificação anual é necessário ter em conta com as aulas perdidas tendo atenção 

a contabilização das horas reais de lecionação, sabendo que algumas horas serão gastas 

com a 1º aula do período sendo a apresentação, as avaliações teóricas e aulas teóricas, as 

atividades da escola e da turma e os feriados. Dentro desta planificação poderiam ainda 

surgir alguns imprevistos como o surgimento de atividades não planeadas no início do 

ano, que obrigava a alterações nas UD tende de realizar uma adenda com a informação 

atualizada. 
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3.3. Planeamento Trimestral  

 

O planeamento trimestral é um complemento do plano anual, onde se descreve de 

forma mais detalhada aquilo que se irá realizar ao longo do período. Sempre que tinha 

alguma dúvida sobre que conteúdos abordar numa determinada aula era no plano 

trimestral que me ia suportar. 

Este plano começada por demonstrar qual era o período, ou seja, durante o ano 

letivo realizei três planos trimestrais. Depois acrescentava quais os meses desse período, 

e em que dias realizava aula nesses meses, estando as unidades didáticas definidas desde 

o inicio até ao fim. Todas as aulas estavam marcadas com o número total de aulas desde 

o início do ano, e também com o número de aula dada numa determinada unidade didática 

(Ex: Dia 15 de maio, aula nr. 109/110 e 9/10 da UD de corfebol). Neste plano 

colocávamos também os conteúdos diários que se iriam abordar ao longo da unidade 

didática. Ou seja, sempre que se realizava a unidade didática e os planos de aula, já 

sabíamos que conteúdos abordar e em que dias iam ser abordados. 

Assim sendo, este plano facilitou muito a construção dos seguintes documentos 

visto que, já tínhamos grande parte da informação disponível, e sempre que surgia alguma 

dúvida tínhamos sempre este documento junto com o plano anual para nos esclarecer. 

 

3.4. Unidades Didáticas 

 

O planeamento das Unidades Didáticas serve como um guião ao longo de uma 

Unidade de Ensino para todo o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estrutura 

todos os elementos necessários, tais como, a população alvo, a caracterização dos 

recursos, os critérios, os parâmetros e ponderações de avaliações e as definições de 

objetivos. Tem de se ter também em atenção ao espaço, tempo, conteúdos a abordar e o 

material necessário para cada aula. 

Quando se tem o conhecimento sobre o roulement o nome dos professores com a 

modalidade que vão lecionar e os espaços disponíveis, torna-se mais fácil a programação 

anual o que leva a uma melhor programação das Unidades Didáticas levando uma 

sequência lógica. 
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Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve ser avaliada através de 7 

parâmetros: 

1º Parâmetro- Objetivo/Conteúdos: elabora ou adota U.D. em que os objetivos e 

os conteúdos a abordar são pertinentes, adequados ao nível de ensino e estão corretamente 

explicitados e fundamentados. 

2º Parâmetro- Avaliação Inicial (Diagnóstica): prevê uma avaliação diagnóstica, 

apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo devidamente explicitado 

no seu conteúdo e nas suas regras de registo. 

3º Parâmetro- Decisões De Ajustamento: as Unidades Didáticas são aplicadas e 

ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e didaticamente corretas, em função 

da especificidade da escola e da(s) turma(s), e, das condições que a realidade de ensino 

oferece, verificados após a avaliação diagnóstica. 

4º Parâmetro- Sequência e Continuidade: as atividades previstas na U.D. formam 

uma unidade quanto aos processos e condições de progressão para os objetivos, seguindo 

uma lógica de abordagem das matérias, que não se orienta unicamente para a realização 

dos objetivos mas visam promover o aperfeiçoamento e a consolidação do que foi 

abordado anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das prestações dos alunos. 

5º Parâmetro- Avaliação Continua e Formativa: prevê uma avaliação continua e 

formativa, apresentando o(s) respetivo(s) sistema(s) de avaliação e ficha de registo 

devidamente explicitado(s) no seu conteúdo e nas suas regras de registo, de modo a poder 

recolher informações sobre o nível de capacidades e comportamentos dos alunos. Prevê 

a utilização dessas informações para alterar/ajustar os objetivos pedagógicos e as 

estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a promover a melhoria das capacidades e 

comportamentos dos alunos, recorrendo a meios adequados (fichas de avaliação, 

balanções de fim de aula, conversas individuais etc.). 

6º Parâmetro- Análise Critica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): o 

estagiário faz um balanço da Unidade de Ensino lecionada, analisando os resultados 

alcançados através da identificação de causas de (in)sucesso, que podem incluir as 

decisões/opções inicialmente tomadas – estratégias, metodologias, etc. – bem como os 

acontecimentos imprevistos mas detetados no decorrer da atividade. 
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7º Parâmetro- Aperfeiçoamento e Sugestões: com base no balanço apresentado 

anteriormente são apresentadas propostas de manutenção e/ou de modificação de 

decisões/opções e/ou da estrutura da U.D. (objetivos, conteúdos, estratégias de 

abordagem, etc.), visando a melhoria dos processos e/ou da utilização dos recursos com 

vista à sua eficácia. 

As unidades didáticas permitem uma organização didática de modos de atuação, 

devem ser práticas e uteis definindo com clareza os objetivos a alcançar e aprendizagens 

a realizar, sendo estas coerentes com os princípios educativos e as características 

programáticas. Assim sendo, ao longo do ano letivo, na turma 11º B, elaborei cinco 

Unidades Didáticas, sendo elas Atletismo (lançamento do dardo e salto em altura), Futsal, 

Basquetebol, Voleibol e Corfebol. 

A primeira unidade didática referente a Atletismo foi a mais complicada de 

realizar, uma vez que, dentro do atletismo tinha duas unidades de ensino, o lançamento 

do dardo e o salto em altura. Como as condições atmosféricas são imprevisíveis e o 

lançamento do dardo e realizado no exterior, tive de realizar adenda na unidade didática 

quando estava a chover, tendo sempre um plano de aula de salto em altura preparado caso 

o tempo não me permitisse dar aula no exterior. 

Para as restantes Unidades Didáticas senti-me mais à vontade, com a prática, com 

o conhecimento que fui adquirindo, as correções do orientador e o conhecimento da turma 

tornava mais fácil a planificação dos conteúdos. Outro fator que ajudou na planificação 

da modalidade foi a sistematização de alguns procedimentos.  

Esses mesmos procedimentos referiam-se as duas primeiras aulas e a ultima aula 

da Unidade Didática, sendo que a primeira aula era sempre teórica, onde através de um 

recurso multimédia (PowerPoint) eram demonstradas as regras, principais gestos 

técnicos, história da modalidade, etc. Nesta aula era bem disponibilizado um documento 

de apoio ao estudo como forma de completar a aula teórica. A segunda aula (primeira 

prática) era realizada uma avaliação diagnóstica para perceber qual o estado inicial dos 

alunos para a modalidade correspondente. Essa avaliação era realizada através de jogo, 

onde os alunos teriam de demonstrar a jogar em que nível e que se encontravam e qual 

era o conhecimento em relação a modalidade. As últimas aulas das Unidades Didáticas 

estavam destinadas para as avaliações onde era realizada a avaliação prática. Na última 

Unidade Didática era realizado a avaliação teórica onde os alunos eram submetidos a um 
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teste escrito onde teriam de demonstrar o conhecimento adquirido nas Unidades Didáticas 

de cada período. 

No geral todas as Unidades Didáticas foram cumpridas, podendo perceber que as 

mesmas podem sofrer alterações devido aos diversos imprevistos que podem surgir, no 

entanto fica também presente que a Unidade Didática é uma ferramenta muito importante 

e útil para o planeamento por parte do professor. 

 

3.5. Planos de Aula 

 

A realização do plano de aula é uma parte fundamental no estágio. Este é 

caracterizado por toda a informação específica que o professor irá realizar em aula. 

Muitas vezes na prática nem tudo corre como planeado, no entanto, o plano é um guião e 

deve ser elaborado seguindo as fases de aprendizagem, ou seja, deve seguir uma linha de 

ensino-aprendizagem, sendo um complemento da Unidade Didática, realizando um plano 

para cada unidade de ensino. 

Para Aranha (2008), para serem bem elaborados os Planos de Aula deve conter os 

seguintes parâmetros: 

1º Parâmetro- Coerência com a Unidade Didática: os objetivos e os processos 

(tarefas, estilos, métodos, estratégias, etc.) estão especificados corretamente e 

concordantes com os definidos na UD. 

2º Parâmetro- Unidades de Aulas/Globalidade do Plano: o plano de aula tem uma 

estrutura global correta, metodológica e pedagogicamente, apresentando opções de 

organização e de utilização de recursos que garantam um encadeamento ótimo entre as 

várias fases e situações da aula. 

3º Parâmetro- Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de atuação do 

professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos dos alunos (segurança, 

aprendizagem, disciplina, incentivo, feedback, etc.). 

4º Parâmetro- Especificação e Clareza: o plano está explicitado de modo claro, 

objetivo e coerente e de forma tão pormenorizada, quer nos aspetos organizativos, quer 

na condução e sequência das tarefas, que constitui um guia para a ação do professor, 

antecipando ou indicando as opções a tomar na condução da atividade dos alunos e na 
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estruturação das condições de realização dessas atividades, de tal modo que outros 

professores (orientador ou colegas) interpretem com objetividade e fidelidade a sua 

concretização. 

5º Parâmetro- Definição de Objetivos: os objetivos da aula estão definidos de 

forma clara, precisa e com rigor pedagógico, permitindo uma flexibilidade de estratégias, 

e/ou de organização, sem, porém, alterar o contexto de realização da ação proposta nem 

os critérios de êxito delimitados. 

6º Parâmetro- Análise Critica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): o 

estagiário faz um balanço da aula lecionada, caracterizado a atividade desenvolvida, sua 

e dos seus alunos, verificando a (in)correção das opções tomadas e analisando os fatores 

determinantes do (in)sucesso da aula. 

7º Parâmetro- Aperfeiçoamento e Sugestões: são apresentadas propostas de 

manutenção e/ou modificação de elementos e/ou da estrutura da aula – estratégias, 

metodologias, organização, etc. – baseando-se na experiência concreta vivida e em 

orientação pedagógico-didática assimilada, sugerindo formas de melhoramento 

(correção) de comportamento, visando a melhoria do processo. 

Para que as aulas alcancem o sucesso de forma organizada e coerente, só e possível 

se esta for planeada com antecedência. No início tinha algumas dúvidas na tipologia de 

exercícios e estratégias para uma melhor organização e melhoramento do tempo de 

atividade motora, no entanto com o passar do tempo e a confiança a aumentar essas 

dificuldades foram diminuindo. No que diz respeito a construção do plano, até meados 

do 1º período, com as correções e aconselhamento do nosso orientador, os planos foram 

sofrendo alterações de modo a ficar compreensível para o orientador e para o núcleo de 

estágio. 

O professor deve analisar o roulement de distribuição de espaço por aula, o 

material, o número de alunos e o seu comportamento em aula e as condições climatéricas 

para definir as melhores estratégias de forma a uma aula mais organizada, mantendo a 

motivação dos alunos e aumentando o tempo de empenhamento motor. Relativamente ao 

espaço que tinha disponível nas minhas aulas, na segunda-feira partilhava o pavilhão com 

uma professora, tendo combinado com ela realizar a aula a 2/3 semana sim semana não, 

aproveitando as aulas que tinha 1/3 para exercícios mais analíticos. Na quarta-feira tinha 

o pavilhão completo o que me possibilitava os alunos um grande tempo de empenhamento 
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motor, conseguindo que todos os alunos participassem em todas as fases da aula em 

simultâneo. 

Ao longo de todo ano e para todas as unidades didáticas realizei cerca de 57 planos 

de aulo. Estes planos eram divididos em 3 partes: 

1) Na primeira parte, abordava toda a informação pertinente da aula em questão: 

data, turma, unidade didática, espaço, material necessário e o objetivo 

específico da aula; 

2) Na segunda parte do plano surgiam os objetivos operacionais a abordar, o 

contexto que seriam executados e os critérios de êxito da ação; 

3) Por fim, na terceira parte eram descritas as sequências da tarefa, onde eram 

apresentadas a instrução, a organização, as atividades a desenvolver, as 

estratégias e ainda o tempo determinado para cada objetivo operacional. 

Após as primeiras reuniões o nosso orientador abordou-nos a cerca da falta de 

motivação presente nos alunos do secundário e explicou-nos qual seria o seu método para 

combater essa falta de motivação. A fraca condição física por parte de alguns elementos 

presentes nas turmas e o gosto por determinadas modalidades eram os principais fatores 

de desmotivação. Então a estratégia de combate a desmotivação, passou por valorizar o 

esforço e entrega dos alunos em aula, e arranjar uma forma de avaliar a melhor condição 

física. Assim sendo, ficou definido que os primeiros 25’/30’ de aula seriam dedicados a 

melhoria da condição física. Este tempo de aula teria de ser planeado ao longo do ano, 

aumentando a dificuldade de forma progressiva, incluindo o tempo inicial de cardio e de 

seguida as diferentes capacidades motoras (Força, flexibilidade, agilidade, velocidade, 

etc.). Esta fase inicial da aula iria fazer parte da avaliação dos alunos, e no final de todo 

os períodos iria ser avaliada pelos testes do fitescola de forma a seguir a evolução dos 

alunos. 

Assim sendo, a planificação da aula passaria por a primeira parte de condição 

física e a segunda parte da unidade de ensino em questão. 
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3.6. Balanço de Aula 

 

No final de cada aula era sempre realizado um pequeno balanço entre os 

orientados e o orientador, em que era transmitido o que correu bem, o que correu menos 

bem, e os erros mais evidentes. Era neste contexto que podíamos também partilhar ideias, 

dificuldades, estratégias e soluções para melhorar as nossas performances em aula. 

Para além do balanço coletivo, realizava um balanço de aula individual de forma 

a verificar aquilo que correu bem, e o que correu mal com o objetivo de poder melhorar 

a minha performance a cada aula. O balanço era realizado com base em alguns parâmetros 

que permitia entender como melhorar os aspetos menos positivos sem ter que alterar 

aquilo que era bem feito em aula. 

Os parâmetros que me guiava na construção do balanço de aula eram os seguintes: 

feedbacks atribuídos aos alunos, estratégias utilizadas em aula, comportamento e 

empenho dos alunos, gestão do tempo de aula (organização e instrução) e de atividade 

motora, dificuldades sentidas pelos alunos em exercício, as dificuldades sentidas pelo 

professor e se em caso de necessidade alterar os exercícios planeados. 

Assim sendo, o balanço de aula assume um papel importantíssimo na evolução do 

estagiário/professor, uma vez que este permitira ao professor ter a consciência de todos 

os momentos da aula, analisando os seus pontos fortes, mas também quais as suas 

debilidades, de forma a desenvolver estratégias que permitam ultrapassar as mesmas, 

tornando um melhor profissional. 

 

3.7. Avaliação 

 

Segundo Pereira (2011), a avaliação escolar, nem sempre é vista como parte do 

processo de ensino-aprendizagem e acaba não sendo dada a devida importância, 

tornando-se uma etapa final de processos, muitas vezes sem objetivos claros ou 

planeamento adequado, que conforme aplicada pode inibir os alunos fazendo com que 

este não consiga aplicar o conhecimento que adquiriu. 
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Assim sendo, Aranha (2004), afirma que a avaliação é um ato realizado de forma 

continua e diária, onde o professor utiliza as situações de desempenho normal da aula, 

permitindo também identificar os problemas e resolve-los de acordo com as necessidades 

do contexto, facilitando as tomadas de decisão, o aperfeiçoamento das atividades no 

sentido de obter a eficácia pedagógica e o sucesso escolar. 

O grupo de Educação Física delineou os critérios de avaliação nos três domínios 

de avaliação: em primeiro domínio psicomotor (saber fazer), em segundo o domínio 

cognitivo (saber como fazer) e em terceiro o domínio socio efetivo (saber estar). 

Aranha (2004), divide a avaliação prática em 3 partes distintas, avaliação 

diagnostica, avaliação formativa e avaliação sumativa. Assim sendo, a avaliação 

diagnóstica deve ser dada antes do início do processo, devendo analisar-se a turma 

permitindo identificar o real valor dos alunos para determinada modalidade de forma a 

puder definir estratégias, objetivos e metodologias. Sendo que esta avaliação tem um 

carater meramente diagnóstico, não contando para a nota final do aluno. Na prática, 

apliquei a avaliação diagnóstica na segunda parte da aula teórica, de forma a ter o 

conhecimento sobre o nível em que a turma se encontrava, com o fim de encontrar as 

melhores estratégias ao logo da unidade didática. Quanto a avaliação formativa Aranha 

(2004), afirma que deve ser feita ao longo do processo, considerando-a a avaliação 

intermédia com função formativa dos alunos e um papel de regulação, que informa sobre 

a evolução dos alunos e ainda fornece possíveis indicações de como resolver 

determinadas dificuldades evidenciadas. Para nós este foi sempre o método a que 

atribuímos maior importância visto que verificávamos o comportamento contínuo do 

aluno. A turma estava informada que estavam em constante avaliação, assim, em todas 

as aulas, os alunos eram obrigados a ter um maior empenho e dedicação em aula. 

Diariamente eram registados os comportamentos dos alunos que estivessem em evidência 

negativamente ou positivamente, para alem disto, realizávamos sempre 3 registos de 

avaliação de cada aluno antes da avaliação final. Este método trás assim uma maior justiça 

para os alunos que tem sempre um maior empenhamento motor em aula em relação 

aqueles alunos que são mais vocacionados para uma determinada modalidade e que por 

isso mesmo, tem um menor empenho em aula. Quanto a avaliação sumativa Aranha 

(2004), trata com uma avaliação final com um carater sumativo, onde se faz uma sumula 

do que acontece ao longo do processo que fornece informações sobre produto final. Esta 

avaliação ocorreu sempre no final de cada unidade didática, sendo que para isso foram 
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utilizadas fichas de registo e observação, de forma a puder comparar os resultados obtidos 

e analisar a evolução dos alunos. 

Para além das avaliações práticas, os alunos teriam de realizar no final de cada 

período uma prova escrita referente as unidades didáticas abordadas como forma de 

demonstrar a evolução do seu domínio cognitivo. 

Para Pereira (2011), a avaliação faz parte do contexto escolar, não sendo um 

momento terminal para analisar os conteúdos, mas sim parte integrante do processo de 

ensino e aprendizagem em que o ponto principal é o processo de aquisição de 

conhecimentos, visando o aluno como um ser completo e capaz de aprender. 

Nem sempre foi fácil o ato de avaliar o aluno, quantificar o trabalho e desempenho 

atribuindo um valor numérico, apesar de sempre ter tudo devidamente registado, no 

entanto, com a ajuda do professor orientador tentei sempre ser o mais justo possível na 

atribuição de nota aos alunos.     

3.8. Prática Pedagógica Supervisionada 

 

A Prática Pedagógica Supervisionada assume um papel muito importante no 

estagiário uma vez que dá a possibilidade de lidar com profissionais mais experientes que 

iram transmitir as suas experiencias e vivências de forma a elevar o conhecimento 

daqueles que procuram iniciar o seu caminho.  

A formação dos professores de Educação Física tem a função de proporcionar aos 

seus estudantes disciplinas, conhecimentos, estágios e experiencias que possibilitam uma 

base teórico-prática para puderem atuar na escola. É Nesta formação inicial que o 

estudante passa a ver-se como um professor, buscando construir-se como tal, revendo e 

reconstruindo as imagens e representações da profissão docente (Silva, 2010, Cit. In 

Krug, 2013). 

Ao longo do ano letivo vivemos diversas situações que permitiram aperfeiçoar as 

nossas capacidades enquanto docente, com a ajuda do nosso orientador pudemos 

enriquecer os nossos conhecimentos, uma vez que com a sua experiencia sempre nos 

corrigiu de forma a melhorarmos a nossa performance. 
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Segundo Aranha (2008), uma aula deve ter em conta 10 parâmetros para uma 

melhor evolução do estagiário: 

1º Parâmetro- Introdução da Aula: no início da aula, o estagiário, de forma clara 

e sem perda de tempo informa os alunos dos objetivos da aula relacionando-os com aulas 

ou etapas da Unidade Didática, sublinhando as regras a cumprir e os cuidados a ter 

(comportamentos, atitudes, normas de segurança, disciplina, etc.), não se observando 

dispersão dos alunos; 

2º Parâmetro- Mobilização dos Alunos para as Atividades: o estagiário intervém 

sistemática, correta e estrategicamente com os alunos (individual, grupo ou turma) 

solicitando a superação das suas capacidades na realização das tarefas incentivando-os, 

assim, a participar ativamente nas atividades propostas; 

3º Parâmetro- Organização, Controlo e Segurança das Atividades: o estagiário 

organiza a atividade no espaço da aula de tal modo que lhe permite o cumprimento dos 

objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações de risco, posicionando-se e 

circulando no espaço de aula, intervindo sistematicamente na execução das tarefas pelos 

alunos, ajudando-os e eliminando assim fatores perturbadores de eficácia da aula; 

4º Parâmetro- Gestão dos Recursos: o estagiário faz a gestão do tempo de aula 

(período de instrução/demonstração, de organização e de transição) de material utilizado 

e dos grupos constituídos, de acordo com os objetivos da aula, adaptando-se 

oportunamente aos seus imprevistos tendo em vista a maximização do tempo de 

empenhamento motor; 

5º Parâmetro- Instrução/introdução das Atividades: o estagiário explica e/ou 

demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, quando necessário, a 

alguns alunos e/ou a auxiliares de ensino, para apoiar na transmissão da matéria, com 

eficácia e economia de tempo; 

6º Parâmetro- Regulação das Atividades: o estagiário intervém sistemática e 

eficazmente na ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), estimulando (incentivo) e 

estruturando o seu comportamento (disciplina/conduta apropriada/socio efetividade) a 

fim de os orientar na correta execução dos exercícios e no adequado comportamento, 

mantendo elevados os níveis de motivação e empenho dos alunos; 
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7º Parâmetro- Linguagem Utilizada: o professor utiliza uma linguagem clara e 

acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando termos técnicos 

oportuna e adequadamente; 

8º Parâmetro- Sequencia da Aula: a aula apresenta uma estrutura coordenada, 

coerente, contínua e sem quebras em que a intensidade e dificuldade das tarefas estão 

adequadas às capacidades dos alunos; 

9º Parâmetro- Conclusão da Aula: o professor conclui a aula de modo sereno e 

tranquilo, realizando um balanço da atividade (dando feedback aos alunos) e despertando 

os alunos para as etapas seguintes da Unidade Didática (extensão dos conteúdos-aulas 

seguintes); 

10º Parâmetro- Concordância com o Plano/Adaptabilidade na Aula: a aula 

decorrer genericamente de acordo com o plano de aula e/ou perante situações imprevistas, 

o professor revela capacidade para se adaptar, integrando-as ou não no plano previsto, 

sem, contudo, perder de vista os objetivos definidos e o essencial da aula. 

Para controlar e avaliar a prática pedagógica guiamo-nos sempre através destes 10 

parâmetros, sendo que era registado pelos orientador e restantes estagiários a avaliar a 

prestação do estagiário que lecionava a aula. Após as avaliações havia uma reunião, em 

que os avaliadores diziam ao avaliado em que parâmetros em que ele esteve bem e quais 

os parâmetros que este deveria melhorar, assim, ao longo das avaliações os estagiários 

tornavam-se cada vez mais professores, cometendo cada vez menos erros e melhorando 

a sua atuação. 

Ao longo das primeiras aulas, senti algumas dificuldades pois o contexto e a 

dinâmica das aulas na escola era diferente daqueles que tinha vivenciado nas aulas na 

UTAD e mesmo nos treinos de vertente competitiva. O número de alunos, o tempo e o 

espaço da aula, as dificuldades e a motivação dos alunos foi os fatores que mais me 

preocuparam. No entanto, a turma ajudou muito no que diz respeito ao decorrer das aulas, 

uma vez que, criei sempre uma boa relação com os alunos desde o início, havendo sempre 

momentos de descontração para retirar o ambiente mais pesado de aula, assim a turma 

tornava-se mais atenta e participativa. Outro fator que me causou algum constrangimento 

e até alguma inibição numa fase inicial foi a presença do orientador e do restante núcleo 

de estágio a realizar observação da aula. No entanto, com o passar do tempo fui 

verificando o quão importante eram essas observações visto que as criticas realizadas 
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apos as aulas, me tornavam um profissional mais competente e quando eu observava os 

meus colegas, sentia que também aprendia com os erros deles visto que, conseguia 

corrigir os meus erros na prática e também verificar os erros que deveria evitar 

procurando a melhor estratégia para os ultrapassar. 

Desde o início do ano que o nosso orientador nos esclareceu que queria que nos 

fossemos professores a nossa imagem, e ao longo das aulas coloquei sempre o cunho 

pessoal daquilo que foram as minhas vivencias como profissional do desporto tal como, 

a colocação de voz, a postura e a minha forma de estar com os atletas/alunos. No entanto, 

tentei sempre seguir os conselhos e a forma de estar do orientador e no final do ano senti 

que a minha forma de estar já era muito mais completa e a minha forma de estar em aula 

já não era a mesma do início tornando-me uma pessoa muito mais segura e confiante.  

 

 

3.9. Técnicas de Intervenção Pedagógica 

 

As Técnicas de Intervenção Pedagógica prendem-se com um vasto número de 

destrezas que o professor deve dominar e desenrolam-se em quatro Dimensões: Instrução, 

Gestão, Disciplina e Clima (Siedentop, 1983. Cit. In Aranha, 2004). As destrezas que 

compõem estas dimensões interrelacionam-se, não devendo, por isso, ser entendidas cada 

uma de per si, mas sim como um conjunto sólido que quando corretamente dominado 

permite ao professor a prática de um ensino mais eficaz (Aranha, 2004). 

Ao longo do primeiro ano de mestrado fomos realizando observações de 

professores, verificando se estes se suportavam nestas técnicas de forma a melhorar os 

seus processos de ensino, com o passar das observações já conseguia distinguir quais 

eram mais usadas, as menos usadas, as que eram usadas corretamente ou incorretamente, 

no entanto devido ao tempo escaço das aulas práticas era muito complicada colocar todas 

em prática num contexto real. Só quando cheguei ao estágio é que percebi quais as 

verdadeiras dificuldades de aplicar estas técnicas em contexto de aula. Para conseguir 

ultrapassar essas dificuldades fui criando estratégias ao longo do ano para corrigir e 

melhorar os aspetos menos positivos que tinham decorrido nas aulas anteriores, de forma 

a maximizar o tempo de empenhamento motor. 
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A dimensão Instrução refere-se aos procedimentos relacionados com a promoção 

de atividades de aprendizagem, aos comportamentos do professor que se relacionam 

diretamente com os objetivos de aprendizagem, visando a comunicação de informação 

sobre a matéria de ensino, tais como preleção, explicação, demonstração e feedback. Esta 

dimensão tem por âmbito, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que 

fazem parte do reportório do professor para comunicar informação pertinente (Aranha, 

2004). 

No início realizava uma instrução, onde tentava sempre seguir a destrezas desta 

dimensão, realizava a chamada, abordado os alunos a cerca da aula anterior, falava sobre 

as normas de segurança, o objetivo operacional da aula de hoje, etc. No entanto no início 

do ano letivo essa mesma instrução inicial parecia algo demorada, com o passar do tempo 

a instrução tornou-se mais curta e eficaz uma vez que me focava a instruir apenas o 

essencial. Sempre que realizava uma instrução, tinha o cuidado de colocar os alunos todos 

a minha frente, de costas voltadas para possíveis distrações de forma a captar a sua 

atenção. 

A aula começava com a chamada, nas primeiras aulas esperava pelos 10 minutos 

de tolerância para verificar as presenças, mas logo percebi que este era um processo que 

levava a uma maior perda de tempo de empenhamento motor, então, uma estratégia que 

optei foi, a medida que os alunos saiam dos balneários para o pavilhão ia registando as 

suas presenças e quando os 10 minutos de tolerância passassem iniciava com a instrução. 

Os alunos que chegassem depois do tempo de tolerância, registava quantos minutos de 

atraso tinha e no final do período analisava se era recorrente ou não, se fosse seria 

descontado nas atitudes e valores. Quanto a pontualidade, faltas de material e dispensas 

de aula sempre fui bastante rígido, uma vez que o meu orientador sempre exigiu aos 

alunos respeito e empenho pela disciplina de Educação Física, sendo que as faltas e as 

faltas de material seriam registadas na grelha final de avaliação, e a dispensa só era 

autorizada caso o aluno apresentasse condições claras para a não realização da mesma. 

No que diz respeito a demonstração, optei sempre por utilizar elementos da turma 

para realizar, desta forma sentia-me sempre mais solto para explicar os critérios de êxito 

e atribuir feedback a demonstração, uma vez que estava a observar a realização. Com um 

aluno a demonstrar sentia que tinha mais controlo sobre a turma, visto que consegui ter 

contacto visual com todos. Optei por chamar os alunos de forma variada para realizar a 

demonstração, não apenas os que sabiam realizar, assim conseguia alertar toda a turma 
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sobre os erros mais comuns e colocar os alunos que se sentiam menos a vontade a sentir-

se parte integrante da aula melhorando a sua autoestima e confiaça.  

A circulação correta em aula, foi inicialmente um problema, aliado ao fato de dar 

treinos onde adquiri maus hábitos e vícios, foi algo que fui corrigindo ao longo das aulas, 

onde tentei sempre circular de forma a não me colocar de costas para nenhum aluno 

tentando sempre observar tudo aquilo que se passava em aula. Na condição física, onde 

os alunos trabalhavam por estações, era geralmente onde tinha mais dificuldades visto 

que tinha de corrigir as posturas e por vezes posicionava-me incorretamente. No entanto, 

estes maus hábitos foram desaparecendo muito pelo feedback que me era atribuído nas 

reuniões de estágio. 

No início e no final de cada aula realizava sempre um feedback ao grupo, sobre 

aquilo que tinha corrido melhor e quais os erros mais comuns nos objetivos operacionais. 

Ao longo da aula, mantinha-me sempre muito ativo dando feedbacks individuais ou 

coletivos, onde muitas vezes incentivava os alunos, corrigia os gestos técnicos e reforçava 

os critérios de êxito para que fossem relembrados. 

No final da aula, era realizado o retorno a calma, tempo que aproveitava para 

questionar os alunos sobre o objetivo da aula, e aquilo que foi abordado, retirava as 

dúvidas que pudessem existir, e realizava ponte para a próxima aula, abordando qual seria 

o objetivo da mesma. 

A Dimensão de Gestão refere-se a procedimentos relacionados com a promoção 

de estruturas de organização, onde os comportamentos do professor visam produzir 

elevados índices de envolvimento dos alunos com a matéria de ensino, tais como gestão 

das situações de aprendizagem, de organização, de transição e do comportamento dos 

alunos. Esta Dimensão tem por âmbito todos os comportamentos e destrezas técnicas de 

ensino que fazem parte do repertório do professor para rentabilizar o tempo útil da aula 

(Aranha, 2004). 

Devido a realização da planificação atempadamente, quando realizava o plano de 

aula, já sabia qual o material necessário, assim sendo, antes do toque inicial de cada aula 

preparava todo o material que ia ser utilizado, tanto para condição física como para a 

unidade de ensino. No final da condição física tinham um minuto para ir ao balneário 

realizar hidratação ou alguma necessidade, optei por esta estratégia para que no decorrer 

da aula não houvesse interrupções, sendo que os alunos se foram habituando que tinham 
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sempre aquele tempo, de forma que sabiam que não poderiam ir noutro momento da aula. 

Enquanto os alunos estavam no balneário eu ia arrumando o material utilizado na 

condição física e preparava os exercícios seguintes. Recorria ao auxílio dos alunos que 

não tinham necessidade de ir ao balneário ou que chegavam mais rápido para desmontar 

as estações e montar os exercícios seguintes. No final da aula, por ordem da ficha de 

presenças eram escolhidos 5 alunos para arrumar todo o material utilizado. Na UD de 

Atletismo no salto em altura, recorria todas as aulas a todos os alunos visto que era 

necessário muito material para realizar duas áreas de queda, onde para isso eram 

necessários, quatro colchões de queda, mais os colchões de proteção, quatro postes e duas 

fasquias, assim toda a turma se aprontava logo para o transporto e organização de todo o 

material. 

Em todas as aulas tentava sempre manter um ritmo e fluxo da aula elevado, 

interrompendo a aula apenas se fosse oportuno, elogiando sempre as prestações dos 

alunos e compensado sempre aqueles que se voluntariavam para ajudar na organização 

dos recursos matérias mesmo que não fosse a sua vez. 

A Dimensão de Disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com a 

promoção de comportamentos apropriados. Os comportamentos do professor visam a 

modificação de condutas inapropriadas em condutas uteis e produtivas (apropriadas), tais 

como diminuição/modificação e promoção de comportamentos apropriados. Esta 

Dimensão tem por âmbito, todos os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que 

fazem parte do repertório do professor para diminuir/modificar e promover 

comportamentos apropriados (Aranha, 2004). 

Sendo uma turma de 11º ano, onde os alunos se encontram numa fase em que 

querem demonstrar os seus egos, poderia ser uma problemática para o bom 

funcionamento da aula. No entanto os alunos do 11º B demonstraram ter um 

comportamento disciplinar adequado, mostrando já ser adolescentes responsáveis, 

respeitando sempre as regras do bom funcionamento da aula. No entanto ouve alguns 

casos que tive que ser mais rígido para que não perde-se o controlo da turma, promovendo 

assim um comportamento adequado. 

A Dimensão de Clima refere-se a procedimentos relacionados com a promoção 

de um ambiente caloroso e humano e com os comportamentos do professor, que se 

relacionam diretamente com as interações pessoais e as relações humanas, visando um 
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clima de aula positivo, tais como interações com os alunos e entusiasmo no seu 

aperfeiçoamento. Esta Dimensão tem por âmbito todos os comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor para conseguir um clima 

educacional agradável e positivo (Aranha, 2004). 

No decorrer das aulas mantive sempre um relacionamento positivo, onde tentava 

sempre retirar o clima pesado de aula, para um clima agradável onde os alunos se 

sentissem bem e tivessem gosto pela prática desportiva. Tentava sempre atribuir 

incentivos e feedbacks positivos para que os alunos se sentissem capazes de realizar as 

atividades que estavam a ser realizadas. Sempre que existisse um comportamento 

desviante por parte de algum aluno, tinha de ser rígido e mostrar autoridade, no entanto, 

falava sempre com o aluno em questão para voltar a ter a confiança dele premiando o 

aluno com demonstrações e elogiando o seu comportamento perante o grupo em caso de 

melhoria. 

A utilização da condição física foi uma estratégia para tentar que todos os alunos 

se sentissem motivados para a prática de educação física, uma vez que dentro da turma 

existem vários gostos, onde uns alunos preferem uma determinada modalidade, outros 

preferem outra, e alguns casos não preferem nenhuma. Assim alertando os alunos para os 

benefícios do melhoramento da sua condição física, todos se sentiam motivados para se 

tentarem superar nos exercícios realizados, no entanto havia alunos mais menos 

empenhados que aplicavam pouca intensidade aos exercícios, assim, uma estratégia 

utlizada foi a colocação de músicas motivacionais para a prática desportiva o que levou a 

um grande melhoramento do clima da aula, onde os alunos demonstravam claramente que 

se divertiam enquanto praticavam desporto. 

Sempre que os alunos demonstravam um elevado empenhamento motor colocava 

música também na fase final da aula, onde normalmente era realizado jogo, com um 

volume mais baixo o que levava a que os alunos tivessem um melhor empenho e a aula 

tinha um clima bastante agradável. 

Assim, no final do ano letivo percebi que me sentia um docente muito mais eficaz, 

visto que não dominava estas dimensões e destrezas no singular, mas sim tendo encarado 

estas técnicas na sua globalidade, ou seja, e necessário encarar estas técnicas com um 

conjunto sólido, o que me levou a uma evolução naquilo que foi o ensino aprendizagem. 
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3.10. Estilos e Ensino 

 

Segundo Gozzi (2006), a teoria dos estilos de ensino prossupõe que um 

comportamento de ensino seja uma sequência de tomadas de decisões, tais como: o 

objetivo da aula, a metodologia a ser utilizada, a sequência utilizada na tarefa, o nível de 

motivação da turma, como avaliar, etc. Essas decisões são traduzidas em atitudes que o 

professor assume no desempenho da sua função. 

Gozzi (2008), afirma que os estilos de ensino apresentam-se caraterizados por 

letras do alfabeto e que vão do A até ao K, estando denominados da seguinte maneira: A 

– Comando, B – Tarefa, C – Reciproco, D – Autoavaliação, E – Inclusão, F – Descoberta 

Guiada, G – Solução de Problemas Convergente, H – Solução de Problemas Divergente, 

I – Individual e K – Autoensino. 

Os estilos de ensino que mais utilizei ao longo das aulas foram o de comando, 

reciproco, autoavaliação e inclusão. 

O estilo de comando era o estilo mais utilizado em aula, neste estilo ocorre uma 

reprodução do aluno a partir de um modelo pré-determinado, além do ensino ser centrado 

no professor e no conteúdo, o qual apresenta um padrão simples. Este conteúdo é 

aprendido pela memória imediata e através de execuções repetidas, os quais podem ser 

apreendidos num curto espaço de tempo. 

Quanto ao estilo reciproco era maioritariamente utilizado na parte da aula de 

condição física e nos testes de fitescola, neste estilo um aluno fica com o papel de 

executante e o outro com o papel de observador. O aluno tem o papel de atribuir feedback 

aos colegas de forma a corrigir e melhorar as suas performances, sendo que os mesmos 

se sentem mais confiantes na tomada de decisão. 

No estilo de autoavaliação o professor valoriza a independência do seu aluno, 

confiado nele, já que ele avalia o seu trabalho e identifica assim quais são o seus limites 

e possibilidades. No final de todas as UD, os alunos eram questionados sobre as suas 

performances, apresentando uma auto avaliação. 

Já no estilo de ensino de inclusão são apresentados vários níveis da tarefa, com 

vista as diferenças individuais da turma, de forma a não excluir ninguém das mesmas. 

Este estilo possui vários níveis de desempenho numa única tarefa, cabe assim aos alunos 
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decidir em que nível de desempenho podem eles se encaixar. Tem como principal 

objetivo atender as diferenças individuais, fazendo com que ninguém se senta excluído 

da aula.  

3.11. Práticas Pedagógicas Supervisionadas 

 

O estágio pedagógico teve um papel fundamental na passagem de estagiário a 

professor. A supervisão do nosso orientador, professor José Pires, teve um papel muito 

importante nesta transição. Logo desde início que foi notória a sua capacidade de 

orientação e organização. A sua sinceridade com os estagiários elogiando e criticando 

construtivamente sempre que necessário foi algo que sempre admirei. Deu-nos sempre a 

liberdade e a autonomia necessária para expormos as nossas ideias e estratégias, dando-

nos sempre um papel fundamental para uma correta lecionação.  

O nosso orientador demonstrou ser uma pessoa com muita experiencia, mesmo 

assim, estava sempre disposto a ouvir novas ideias e incentivava-nos a trazer algo de novo 

para as aulas. Foi através dos seus concelhos, correções e conhecimento transmitido que 

conseguirmos ultrapassar todas as dificuldades que foram surgindo ao longo do estágio. 

O contato que o professor José Pires mantinha com a restante comunidade escolar 

era bastante positiva, e isso, também ajudou na nossa integração visto que, sempre fez 

com que nos sentíssemos professores e não apenas estagiários. Com o passar do tempo 

criamos uma relação muito boa com o nosso orientador o que nos facilitou na 

comunicação e mesmo na integração no meio escolar. A crítica, o respeito, o apoio e a 

entreajuda que exerceu sobre nós tiveram um papel importante no nosso crescimento 

como futuros profissionais da Educação Física. 

Para além das aulas, todas as segundas-feiras e quartas-feiras tínhamos reuniões 

de estágio a fim de tirar duvidas, realizar planeamentos, falar sobre as aulas, tratar das 

avaliações, etc. Era também nestas reuniões que realizávamos os balanços das 

observações de aula. 

Quanto ao restante núcleo de estágio, mantivemos sempre uma boa relação ao 

longo do ano mostrando sempre um espirito de entreajuda. As observações e as críticas 

por parte dos colegas também foram bastante importantes visto que, nesta fase inicial 

podemos não nos aperceber dos erros que cometemos, e com o feedback que os colegas 

me davam consegui corrigir o meu comportamento em aula. 
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IV. Atividades Realizadas pelo Núcleo de Estágio e 

Participações 

 
4.1. Desporto Escolar 

 

O professor orientador José Pires é o docente responsável pela equipa de juvenis 

de futsal feminino do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. Assim sendo, logo 

percebemos que o núcleo de estágio também iria ter um papel importante nesta equipa. 

Os treinos do desporto escolar realizavam-se todas as quartas-feiras das 16:45h até as 

18:15h. É de referir que a equipa estava aberta a toda a comunidade escolar que 

preenchesse os requisitos para poder participar, podendo ainda contar com atletas de 

outras escolas caso nessa escola não tivesse o escalão dessa atleta. 

A equipa de juvenis femininos teve aproximadamente 16 atletas inscritas, sendo 

que 3 eram guarda-redes e 14 eram jogadoras de campo. Este número dava uma boa 

margem de segurança uma vez que para os jogos deveriam estar pelo menos 10 atletas na 

ficha de jogo. No entanto tornava um pouco complicada a gestão de treino uma vez que 

normalmente só tínhamos um terço do pavilhão para treinar. 

O núcleo de estágio ficou responsável pela realização e gestão da equipa tanto em 

treino como em jogo sempre com a presença do nosso orientador para nos corrigir e apoiar 

quando necessário. Como já tinha alguma experiencia em treino de futsal, o meu papel 

passou por ser treinador principal, no entanto devido a responsabilidades profissionais, 

com a aval do orientador, tive de deixar o cargo de treinador visto que trabalhava na hora 

do desporto escolar. Assim sendo, a partir de meados do segundo período o meu papel no 

desporto escolar passou pelo apoio a equipa nos jogos e ajuda na organização das 

concentrações. 

O desporto escolar permite promover o acesso à prática desportiva, com o objetivo 

de incutir nos alunos um estilo de vida ativa, fomentando um espirito de competitividade 

e criar gosto por determinadas modalidades. No entanto, deu para perceber que o desporto 

escolar ainda é uma realidade algo controversa nas escolas. As inúmeras atividades extras 

curriculares que os alunos frequentam (explicações, clubes, etc.) sobrepunham-se 

maioritariamente sobre a hora do treino do desporto escolar, o que levava a que os alunos 

tivessem que escolher. Muitos dos colegas docentes de outras disciplinas, embora a lei 
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proteja os alunos que ingressem no desporto escolar, mostravam-se pouco 

compreensíveis no momento em que os alunos tinham de falar a aula, principalmente nas 

avaliações, devido a competição. Em tempo de testes muitos dos alunos decidiam faltar 

aos treinos do desporto escolar para puderem estudar, o que levava a que houvesse treinos 

com poucos elementos. Outra grande dificuldade era o horário dos treinos, uma vez que 

o era as quartas-feiras ao final da tarde, dia em que a maioria da comunidade estudantil 

tinha a tarde livre, e os alunos que tinham de se deslocar de autocarro iam embora logo a 

hora de almoço. 

Embora tenham surgindo todas estas dificuldades gostei bastante desta 

experiencia, uma vez que aprendi muito também sobre o treino com o professor 

orientador, que me transmitiu sempre as suas ideias e conhecimento. Com esta 

experiência pude partilhar mais uma vivência do que é a realidade do desporto nas 

escolas. 

 

4.2. Torneio de Basquetebol 3x3 

 

O torneio 3x3 de basquetebol do AEMM tem a autoria da professora Helena 

Cunha do departamento de desporto, e todos os anos solicita a presença e colaboração 

dos estagiários. Este torneio realizou-se no final do primeiro período no pavilhão da 

escola e contou com a presença de todos os alunos da Escola Secundária Morgado de 

Mateus, que se encontrou dividido em por género e escalões. Para além dos estagiários 

todos os professores do departamento de desporto estiveram presentes para colaborar. 

A minha função neste torneio passou pela mesa de jogo, onde apontava os 

resultados na tabela classificativa digital de forma a saber quais as equipas se iriam 

defrontar nas fases seguintes, posteriormente informava outro estagiário dos resultados 

para que os fosse afixar nos placardes do pavilhão devidamente sinalizados para que os 

alunos tivessem conhecimento dos resultados obtidos e das suas classificações. Para além 

desta tarefa, preparava também as placas com as fichas de jogo e entregava aos árbitros 

desse jogo para que pudessem apontar os resultados e devolver a mesa. Os estagiários do 

meu núcleo de estágio ficaram também com as tarefas de colocar a música nos intervalos, 

informar o público e os atletas sobre os resultados dos jogos e em que campo se iriam 
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realizar os jogos seguintes e afixar os resultados nos placardes. Os estagiários do outro 

núcleo de estágio tiveram a função de árbitros, onde um elemento servia de árbitro e outro 

registavas os pontos de cada equipa. 

A meu ver esta foi uma experiencia muito enriquecedora uma vez que demonstrou 

uma grande união em volta de todo o departamento de desporto em prol de uma atividade 

de excelência para a comunidade estudantil. 

4.3. Mega Quilometro 

 

O mega quilómetro foi uma prova do desporto escolar organizado pela professora 

Elsa do departamento de desporto do AEMM. Esta é uma prova cronometrada em que os 

alunos, divididos nos seus escalões, têm de realizar num menor tempo possível 1000 

metro em corrida. Esta prova contou com a presença dos dois núcleos de estágio presentes 

na escola onde colaboraram na realização da prova. 

Inicialmente os estagiários marcaram devidamente a pista para que os alunos 

realizassem a corrida pela distância correta. Realizavam a corrida 8 atletas de cada vez, e 

cada estagiário ficou responsável por cronometrar o tempo de um atleta e verificar se o 

mesmo cumpria com as normas indicadas, tais como cumprir a pisca, verificar se havia 

falsa partida, etc. No final de cada prova dirigíamo-nos a professora Elsa onde 

informávamos o tempo do nosso atleta para que ela o regista-se. 

  

 

4.4. Caça ao Tesouro 

 

O caça ao tesouro é uma das atividades mais antigas e mais aguardadas por toda 

a comunidade escolar da ESMM. Esta é uma atividade de total autoria e organização do 

professor José Pires, o nosso orientador, logo desde início fomos informados que teríamos 

um papel muito importante na mesma. O professor sempre nos manteve informados de 

todos os pormenores de organização, onde a primeira coisa que nos foi dita, foi que o 

caça ao tesouro seria realizada na última sexta-feira do mês de maio. 
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Para esta atividade era necessário realizar grupos de 5 a 10 elementos no máximo, 

e podiam ser grupos compostos de alunos, professores ou funcionários que quisessem 

participar, contando em algumas edições com alunos de escolas de fora do distrito. Para 

participar cada grupo preenchia a ficha de inscrição e tinha que pagar uma quantia de 2€ 

por elemento. 

O caça ao tesouro tem como missão aumentar a atividade física mantendo os 

jovens longe das tecnologias e ao mesmo tempo em contato com a natureza, apreciando 

as paisagens naturais que o nosso distrito tem para nos mostrar. Nesta atividade, os 

participantes tem de percorrer um percurso de aproximadamente 16 km, dividido em 6 

postos, entre as serras do Marão e Alvão, maioritariamente por caminhos rurais e 

campestres. Todos os anos existe um percurso diferente que é idealizado e desenvolvido 

pelo professor José Pires, e estão sempre devidamente sinalizados para que os grupos 

participantes consigam realizar toda a caminhada sem se perder. Ao longo dos postos de 

controlo, os grupos teriam de realizar uma atividade para apresentar no posto seguinte, se 

esta tivesse correta obtinham uma moeda de ouro, para além da moeda de ouro tinham 

um desafio em cada posto que era opcional e se fosse bem realizado ganhavam uma 

moeda da morgado, no final da caminhada o número de moedas era convertido no número 

de rifas equivalente para cada elemento, onde colocavam o seu nome e seriam sorteadas 

3 bicicletas no final. 

Uma das primeiras fases da organização, passou por analisar o percurso através 

do GoogleMaps, e verificar onde se iriam colocar os postos e distribuir os elementos que 

iriam ficar em cada posto e quais as atividades que se iriam realizar. Poucas semanas 

antes da atividade, juntamento com o professor, fomos realizar o percurso de início ao 

fim, com o fim de saber se este estaria com as devidas condições para que os participantes 

não corressem nenhum perigo. No entanto, o principal objetivo da realização do percurso 

foi para sinalizar o mesmo, usando tintas de spray para que os grupos seguissem as marcas 

evitando que se perdessem. Termos realizado a caminhada semanas antes da realização 

foi muito importante uma vez que ficamos a conhecer todo o percurso, e deparamo-nos 

que na fase final do percurso inicial tinha sido fechada, o que nos levou a fazer uma 

alteração de ultima hora. 

Na semana que antecedeu a atividade todas as reuniões de estágios foram 

utilizadas para a preparação da mesma, onde foram analisadas as inscrições das equipas, 

passando para formato digital, de forma a imprimir e preparar as placas das equipas onde 
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constava os nomes de todos os elementos, quem era o capitão e o seu contato a hora de 

partida, e as horas de chegada e partida de cada posto. Com estas placas, os responsáveis 

de cada posto realizavam a chamada e verifica se nenhum elemento do grupo tinha ficado 

perdido, em alguns casos alguns elementos do grupo vinham mais a recuados com outro 

grupo e os responsáveis do posto só podiam deixar sair o grupo quando estivesse 

completo. Para além das placas foram também preparados os envelopes para cada posto 

com as fichas de presença, as atividades desse posto e as atividades que deveriam 

apresentar no posto seguinte. 

No dia da atividade os grupos eram chamados pelo número de grupo (equivalente 

ao número de inscrição) e eram transportados em autocarros para o início da caminhada. 

A minha tarefa junto com o estagiário João Sena foi levar os estagiários do outro núcleo 

de estágio para o seu posto de controlo (posto 5) e de seguida deslocamo-nos para o nosso 

posto de controlo (posto 4) e preparamos as atividades que iriamos realizar. A medida 

que os grupos iam chegando, realizava a chamada e marcava a data de chegada, os grupos 

respondiam ao enigma do posto anterior e realizavam a atividade proposta no nosso posto, 

entregávamos a moedas em caso de tudo ser realizado de forma correta, e quando os 

grupos estivessem prontos a seguir marcava a hora de saída para que pudessem continuar 

o percurso. É de referir que a Estagiária Carla Guerra do nosso núcleo de estágio ficou no 

posto anterior ao nosso com uma professora do departamento de desporto e dois dos 

elementos do outro núcleo de estágio ficaram com o seu orientador Carlos Pires, que com 

o auxílio do seu jeep, realizava o percurso para recolher os lixos que poderiam ficar 

perdidos. Quando todos os grupos passaram no nosso posto, desmontamos todo o material 

utilizado nas atividades e regressamos para o fim do percurso. 

Esta atividade foi muito gratificante uma vez que, nos permitiu ter uma 

convivência mais informal com toda a comunidade escolar, onde todos os participantes 

demonstraram boa disposição e muita animação. É de referir que todos os grupos levavam 

um saco com o lixo e a maioria demonstrou ter muito cuidado e preocupação com a 

natureza.  
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V. Reflexão Critica Final 

O estágio pedagógico é a fase final do percurso académico enquanto mestrando 

em Ensino da Educação física. Esta é uma fase muito importante visto que é quando os 

alunos com aspiração a ser professor, conseguem finalmente por em prática todo o 

conhecimento teórico obtido ao longo de todo o percurso académico. Através da realidade 

observada no estágio pode-se refletir sobre a melhor maneira de lecionar, e assim 

enfrentar o contato com a realidade educativa, aprendendo com a observação e com a 

prática. 

Desde cedo que sempre tive gosto pela prática de desporto e atividade física, ao 

longo do meu percurso escolar sempre tive professores bastante competentes que me 

mostravam o verdadeiro lado do desporto e a sua importância, o que me motivou e 

incentivou a seguir o meu percurso académico dentro da área do desporto, mais 

propriamente na educação física. Após a finalização da licenciatura e um ano de mestrado, 

tive finalmente a oportunidade de transmitir aos alunos os mesmos valores que me foram 

transmitidos a mim, no entanto, ao longo das aulas práticas de mestrado realizávamos 

20/30 minutos de aula, onde o público-alvo eram os meus colegas que para além de já 

terem conhecimento desportivo, não queriam prejudicar as aulas dos colegas, nas escolas 

a realidade é bastante diferente   

Inicialmente todo o processo foi muito trabalhoso, em especial no 1º período, o 

facto de nunca ter feito uma unidade didática, de nunca ter dado uma aula completa de 90 

minutos, nunca ter tido uma facha etária tão elevada foram aspetos que me deixaram algo 

apreensivo. Realizar as planificações, escolher os conteúdos que iria dar em aula foram 

também algumas das dificuldades que senti, inicialmente planeava aulas muito extensas, 

e como não tinha a completa noção do tempo de aula, por vezes estas passavam e alguns 

conteúdos ficavam por abordar. Com o passar do tempo todos estes obstáculos foram 

sendo ultrapassados ganhando mais prática, tudo graças as correções realizadas pelo 

professor orientador e as observações realizadas pelos meus colegas de estágio. 

Ao longo do ano letivo desenvolvi muito e melhorei as minhas competências tanto 

a nível teórico, como a nível prático. Desenvolvi estratégias de como lidar com os alunos, 

tanto no pavilhão como em sala de aula, consegui aliar a organização de aula ao aumento 

de atividade motora por parte dos alunos, melhorei as minhas intervenções em aula, o que 

permitiu que os alunos percebessem sempre aquilo que era pretendido. No que diz 
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respeito a construção de documentos, levo agora um conhecimento mais aprofundado 

visto que tive que desenvolver todos os documentos que necessitei para a realização das 

atividades, desde a planificação anual, a construção de Unidades Didáticas, planos de 

aula, grelhas de avaliação, etc. O desenvolvimento de aulas teóricas e documentos de 

apoio ao estudo, permitiu-me também ter um conhecimento mais adequado das unidades 

de ensino e uma melhor preparação para a lecionação das mesmas, estes foram também 

muito importantes na construção do teste escrito, uma vez que para responderem 

corretamente as questões os alunos deviam ter muita atenção a esses documentos. 

Através dos exercícios práticos fui aprendendo com os erros, desenvolvendo 

novas estratégias e adquirindo novos conhecimentos, que com a ajudo do meu professor 

orientador José Pires, fui crescendo e melhorando o meu processo de ensino-

aprendizagem, visto que sempre me aconselhou e demonstrou que caminho devia seguir. 

Com as observações que realizei as restantes turmas dos meus colegas de estágio, 

percebi que cada turma é diferente e um professor que tem que lidar com várias turmas 

diferentes, tem que moldar a sua forma de ensino a cada uma das turmas de forma a 

manter os alunos sempre motivados. Um aspeto importante no meu estágio foi que 

consegui sempre desenvolver uma relação muito positiva com a minha turma, mantendo 

sempre o respeito e autoridade. Perceber a forma como todos evoluímos juntos, como os 

alunos se entregava e esforçavam para sempre conseguir fazer melhor, foi algo que 

sempre me encheu de orgulho. 

Com a participação em todas as atividades realizadas na escola, pude observar que 

o ser professor, é muito mais do que lecionar apenas as aulas, um professor esta sempre 

disposto a organizar as atividades e para além disso, o professor de educação física deve 

sempre participar nas atividades do desporto escolar. Esta, foi para mim uma área muito 

importante no estágio, visto que, sempre tive interesse pelo treino, e puder juntar isso, ao 

contexto escolar foi muito gratificante, sendo que consegui observar todas as dificuldades 

existentes na prática desportiva no contexto escolar, no entanto quando olhamos para 

aquilo que é o resultado final, verifica-mos que conseguimos ultrapassar as dificuldades, 

e mesmo não conseguindo o objetivo desportivo, conseguimos incutir a prática 

desportiva, colocar os alunos em movimento (algo difícil nos dias de hoje) e acima de 

tudo, conseguimos que eles se divirtam e tenham experiencias novas na sua vida. 
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No estágio temos o papel de por em prática todos os fundamentos teórico-práticos 

aprendidos ao longo do ensino académico, preparando os alunos para aquilo que será a 

realidade que iram encontrar quando exercerem a profissão. Quando estava prestes a 

iniciar o ano e tinha várias espectativas, inicialmente seria o primeiro contato com os 

alunos e perceber como me dirigir a eles e saber se estava preparado para lhes transmitir 

o conhecimento, outra espectativa seria perceber qual seria a forma de trabalhar do 

professor orientador e se me iria conseguir adaptar a mesma. Olhando para trás penso que 

as espectativas foram superadas e sinto que o estágio não poderia ter corrido melhor. 

Por fim, o estágio pedagógico foi uma experiencia muito importante ao longo da 

minha formação, visto ser a minha primeira experiencia real como professor de educação 

física. Todos os erros, todas as vivências que me foram proporcionadas serviram para 

melhorar o meu conhecimento e assim crescer como profissional e como pessoa. Todas 

as atividades extracurriculares em que participei também me ajudaram a crescer. Posso 

dizer que esta primeira experiencia como professor de educação física, embora tendo 

apenas uma turma, foi muito gratificante e me deixa a certeza que escolhi o caminho certo 

no que diz respeito a minha formação. 
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Planeamento Anual 

 

 

Planeamento Trimestral 
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Unidade Didática 
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Plano de Aula 

 

 

 

Objetivos operacionais 

Nº Ação Contexto Critérios de êxito 

1 

Condição física + 

aquecimento 

especifico 

4 grupos. 9 min. Corrida. 

Afundos: tronco em extensão, braços a 

largura do ombros, mãos apoiadas no 

banco com os dedos afastados, flexão e 

extensão dos membros superiores. 

Flexibilidade membros inferiores: 

membros inferiores juntos em extensão. 

Vaivém: corrida descontraída, tocando 

na linha e regressa. Prancha dinâmica: 

tronco e membros inferiores em extensão, 

cotovelos apoiados no solo e extensão 

dos braços alternados. 

2 

Passe e corta Quatro grupos. Jogador com bola realiza passe e 

desmarca-se de forma rápida e explosiva 

na direção da tabela. O olhar deve ser 

dirigido para a bola e para a tabela 

levantando bem o braço para demonstrar 

onde quer receber a bola. 

3 
Jogo 5x5 Equipas de 5. Realizar passe e corta e todas as ações 

realizadas nas aulas anteriores. 

 

Modalidade: Basquetebol Função Didática: Introdução 

Ano: 11ºB Aula Nº 5/6 
Aula da U.D: 

75/76 

Data: 18/02/2019 
 

Nº de Alunos: 26 Espaço: 1/3 Hora: 11:45h Tempo: 1h e 30min 

Professor: José Pires 
Professor Estagiário: Tiago Teixeira 

 

Objetivos específicos Conteúdos Material 
Domínio da condição física  Afundos, flexibilidade membros 

inferiores, vaivém e prancha 

dinâmica. 

Sinalizadores e colchões. 

Domínio do passe e corta Passe e corta. Bolas, sinalizadores e coletes. 
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Tempo 
Real  

Tempo  
Parcial  

Situação da 
Tarefa  

Descrição/Estratégias  Esquema  

 
 
 

11:55  

 

 

 

3’  

 

 

 

Instrução 

Inicial  

Alunos de frente para o professor e 

voltados de costas para possíveis 

distrações; 

 Breve verificação de alguma situação 

que possa por em risco a segurança e 

a execução dos alunos (ex: brincos, 

colares, relógios, etc); 

Questionar objetivos abordados na 

aula anterior; 

 Referir o objetivo específico da aula, 

o seu contexto e como esta se vai 

desenvolver; 

 Instrução para o primeiro exercício, 

apontando os critérios de êxito 

necessários para a sua execução. 

 

 
 
 
 

11:58 
 

 

 

 

 

 

30’ 1º O.P. 

9 Minutos de corrida. 

Quatro estações, vermelha afundos, 

azul flexibilidade membros inferiores, 

amarela vaivém e branca prancha 

dinâmica. 

Realizar 4 séries de 40 segundos com 

20 segundos de descanso entre elas. 

Apos completar as 4 estações 

descansa 1 minuto. 

 

 

 
 

12:28  

 

 

2’  

 

 

T.I.O 

 

Ao sinal, os alunos param o exercício e 
aproximam-se do professor. Instrução/ 
Organização para o seguinte exercício. 
Demonstração do exercício com um 
aluno ou professor.  

  

12:30 10’ 2º O.P. 

Organizar a turma em quatro grupos, 

dois de rapazes e dois de raparigas. 

Em cada grupo vão organizar uma fila 

atrás do sinalizador mais próximo da 

tabela e irá um passador para o 

sinalizador que se encontra na 

diagonal. O jogador que está na fila 

sai em drible até ao sinalizador a sua 

frente onde irá realizar passe para o 

passador e cortar para a tabela. Os 

grupos vão realizar de forma 

alternada. O professor vai trocando os 

passadores. 
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12:40 

 

 

 

 

2’ 

  

 

 

T.I.O 

 

Ao sinal, os alunos param o exercício 

e aproximam-se do professor. 

Instrução/ Organização para o 

seguinte exercício. Demonstração do 

exercício com um aluno ou professor.  

  

12:42 18’ 3º O.P. 

Organizar a turma em quatro equipas 

de 5 elementos, duas masculinas e 

duas femininas com suplentes. 

Realizar jogo formal. 

 

 
 

13:00 

 

 

5’ 

 

 

Conclusão 

da aula 

Breve diálogo com os alunos, 

feedback geral sobre a aula; 

Esclarecimento de dúvidas se houver 

necessidade; 

Finalizar estendendo os conteúdos da 

aula seguinte. 
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Balanço de aula 

 

O balanço que faço desta aula e maioritariamente positivo, tendo os 

alunos demonstrado um maior empenho no que diz respeito a fase inicial da 

aula, a condição física, em relação a aula anterior. Na segunda fase da aula ouve 

um pouco mais de dispersão por parte dos alunos. 

No primeiro objetivo operacional a organização da turma, com o número 

de grupos, introdução de música e os exercícios escolhidos permitiram a que os 

alunos prestarem atenção e realizar os mesmos com empenho. No segundo e 

terceiro objetivos operacionais a disposição da turma e devido a aula ser ao ar 

livre desviou ligeiramente a atenção de alguns alunos. 

A instrução e a organização permitiram que os alunos tivessem um bom 

aproveitamento motor, o que permitiu a uma boa evolução dos mesmos, o que 

levou a inserção do lançamento na fase final da aula.  

Os alunos apresentaram algumas dificuldades numa fase inicial 

principalmente no transporte do dardo na corrida lateral e no lançamento, 

dificuldades essas que foram ultrapassadas, embora que não completamente, 

pela maior parte dos alunos. 
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Modelo de Presenças 
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Questionário 
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Exemplo: Grelha de Avaliação Prática 


